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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro de dois mil e onze (2011), em sua sede, a
rua Dona Leopoldina 935 e com inicio às 11:30 horas - esteve reunido em caráter
ordinário o Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará sob a
presidência do administrador Ilailson Silveira de Araújo. Constatada a existência de
quorum, o presidente deu por iniciados os trabalhos, que contou ainda com a presença
dos seguintes Conselheiros: administradores Luís António Rabelo Cunha, Clóvis
Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, José Demontieux Cruz,
Roberto Capelo Feijó, Lamarck Mesquita Guimarães, Josué Sucupira Barreto, além do
Conselheiro suplente convocado à mesa Francisco Zamenhof de Oliveira e do
conselheiro federal Francisco Rogério Cristino. O conselheiro João Paulo Pinto, por ter
chegado com bastante atraso, teve direito apenas a voz, não participando da votação
acontecida. O presidente solicitou que fosse feita a leitura da Ata da reunião anterior, o
que aconteceu através o conselheiro Carlos Ernesto Holanda sendo, após lida, aprovada
pelos presentes. A seguir, o Presidente fez uso da palavra para prestar as seguintes
informações: 01. Fez apelo para que houvesse muita cordialidade no relacionamento no
decurso da reunião, para evitar discussões estéreis; 02. Comentou sobre as dificuldades
que o CRA-CE vem encontrando perante o CFA, no tocante a solicitação de ajuda
financeira. Comunicou que o vice-diretor administrativo financeiro Carlos Ernesto
Holanda esteve em Brasília tratando de assunto ligado à AJE, que coordena,
aproveitando para, no CFA reunir-se com a Diretoria, para tentar encontrar solução para
que o pleito de ajuda formulado pelo CRA-CE seja atendido; 03.Deu ciência sobre sua
participação, como conferencista, do Seminário "Altos Estudos Sobre Administração
Pública" recém realizado em Fortaleza, no Gran Marquise Hotel, dissertando sobre o
tema "Novos Modelos de Gestão Pública", ressaltando a intensa divulgação que foi feita
sobre o CRA-CE no evento; 04. Comentou sobre o evento comemorativo à passagem
dos 46 anos de criação da profissão, ressaltando a grande colaboração recebida de parte
dos conferencistas Adísia Sá, Wagner Damiani e José Batista Júnior que não cobraram
cache ao CRA-CE; 05. Informou por fim, sobre a reunião que, nesta data, manteve com
dirigentes da Agencia de Desenvolvimento do Ceará -ADECE, objetivando uma
aproximação do CRA-CE com aquela Agência com vistas obter benefícios para
Instituição e para os profissionais filiados. O CRA-CE deverá oficiar ao referido Órgão,
pleiteando uma vaga em seu Conselho, a ser ocupada por um Administrador que será
indicado por critério ainda a ser estabelecido. Em continuidade, foi posto em votação o
Parecer dos Membros da Comissão permanente de Tomada de Contas do CRA-CE
acerca do Balancete do mês de Agosto/2011, o qual mereceu aprovação por
unanimidade. Logo após, foi realizada a eleição para a definição da lista tríplice de
candidatos efetivos e suplentes para a vaga de Vogal que o CRA-CE detém na Junta
Comercial do Ceará. Foram distribuídas aos Conselheiros, as cédulas eleitorais com os
nomes dos Administradores que manifestaram interesse em se candidatar, para que
cada um votasse em até três nomes para Vogal efetivo e igualmente três para suplente.
Votaram somente oito Conselheiros, em virtude do Conselheiro Suplente Francisco
Zamenhof encontrar-se regimentalmente impedido de fazê-lo Feita a apuração dos
votos, o resultado apresentado foi o seguinte: para Vogal Efetivo - Roberto Capelo
Feijó oito (08) votos, César Cláudio Rabelo Cavalcante seis (06) votos, Clóvis Matoso
Vilela Lima seis (06) votos, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra dois (02) votos,
Francisco Zamenhof de Oliveira hum (01) voto e Em Branco hum (01) voto; e, para
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Ata da Reunião Ordinária do Plenário do CRA-CE de 28/09/2011 - continuação - 02/04
Vogal suplente - Francisco Rogério Cristino sete (07) votos, Carlos Ernesto
Albuquerque de Holanda seis (06) votos, Tatiana Marques Vieira seis (06) votos e
Em Branco cinco (05) votos. Por conseguinte, serão encaminhados para a escolha
do Governador Cid Gomes, de um Vogal cfctivo e de um Vogal suplente, os nomes dos
seguintes Administradores todos, registrados e adimplentes perante o CRA-CE: para
Vogal Efetivo - César Cláudio Rabelo Cavalcante, Clóvis Matoso Vilela Lima e
Roberto Capelo Feijó; e para Vogal Suplente -- Carlos Ernesto Albuquerque de
Holanda, Francisco Rogério Cristino e Tatiana Marques Vieira. O presidente
aproveitou o ensejo, para parabenizar os escolhidos e ressaltar a lisura do processo. À
seguir, o vice-diretor administrativo financeiro Carlos Ernesto Holanda fez explanação
sobre os contatos mantidos em Brasília junto ao CFA por delegação da presidência, com
vistas a negociação para obtenção de empréstimo. Destacou, ser a exigência maior, a
redução de despesas. À propósito, solicitou ao presidente que colocasse em votação
proposta de dispensa dos jetons, por parte dos Conselheiros, relativo aos meses de
setembro à dezembro de 2011, totalizando R$ 4.644,00. O presidente assim o fez e
houve aprovação por sete votos a favor e um contra, este, de parte do conselheiro
Lamarck Guimarães. Retomando a palavra, o conselheiro Carlos Ernesto Holanda,
propôs ao presidente Ilailson Araújo que colocasse em votação a aprovação pelo
Plenário, do pedido de empréstimo ao CFA, no valor inicialmente estimado de R$
471.964,31 (quatrocentos e setenta e hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e
trinta e hum centavos) aí compreendidos o saldo devedor do empréstimo anterior
firmado em 24 de novembro de 2010, as quotas partes estimadas de setembro à
dezembro/2011 e a remessa de recursos para possibilitar ao CRA-CE honrar as despesas
de custeio até dezembro/2011. Foi acordado o prazo de 48 (quarenta e oito) meses,
sendo que nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses se pagará o correspondente à 40%
(quarenta por cento) do débito, em parcelas mensais de R$ 7.866,07 (sete mil,
oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos) e nos 24 (vinte e quatro) meses
restantes o correspondente à 60% (sessenta por cento) do total, em parcelas mensais
R$ 11.799,11 (onze mil, setecentos e noventa e nove reais e onze centavos),
próximo dia 03/10,o vice diretor administrativo financeiro estará retornando à BrasílTKT
sem ónus para o CRA-CE, ocasião em que fará a formalização do empréstimo. Posta a
matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, outorgando
o Plenário poderes ao vice diretor administrativo financeiro, para concretizar a
negociação com o CFA. Em seguida, a palavra foi facultada pelo presidente aos
Conselheiros, manifestando-se inicialmente, o conselheiro Luis António Rabelo para:
01. Informar que realizou palestra no dia 09/09 para alunos da Faculdade Christus; 02.
Ressaltar a necessidade de se reforçar os Convénios do CRA-CE com Instituições e
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a solucionar situações existentes de inadimplência; 03. Dar ciência dos entendimentos
que estão sendo mantidos com a Faculdade Fernando Pessoa, de Portugal, através o Sr.
Miguel Trigo que esteve em visita ao CRA-CE, com vistas a realização de mestrados e
doutorados em Administração; 04. Propor o estreitamento de relações com a ABRHCE, da qual é membro, convidando os Conselheiros para comparecerem a suas reuniões;
05. Por fim, dar ciência sobre o andamento dos processos de avaliação de Faculdades,
ressaltando a existência de pendências em relação à Faculdade Vale do Salgado, m
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Ata da Reunião Ordinária do Plenário do CRA-CE de 28/09/2011 - continuação - 03/04
cidade de Icó; o conselheiro federal Rogério Cristino, manifestou-se a seguir
abordando: 01. Dar ciência de apoio financeiro de R$ 15.000,00 que o CFA concede aos
Regionais para a realização de Eventos mediante a apresentação de projeto pertinente;
02. Informar sobre a aprovação na Câmara dos Deputados, da Medida Provisória 536B
de 2011 e que deu origem ao Projeto de Lei de Conversão número 25 que, em seu bojo,
trata das contribuições devidas aos Conselhos profissionais; o conselheiro Clóvis
Matoso para: 01. Informar sobre os contatos iniciais mantidos com Empresa
especializada em cobrança para Conselhos profissionais, sediada em João Pessoa e com
comprovada e exitosa experiência; 02. Comunicar que manteve a primeira reunião com
o Sindicato de Asseio e Conservação para negociação do piso salarial do Administrador
nesta atividade, o que deverá ser definido em breve, em valor a ser ainda acordado; o
conselheiro Roberto Feijó manifestou-se para: 01. Agradecer os conselheiros que
sufragaram seu nome para a lista tríplice a ser encaminhada ao Governador, para a
escolha do Vogal da Junta Comercial; 02. Apresentar congratulações pelo êxito do
Evento comemorativo aos 46 anos da profissão; 03. Informar que, juntamente com o
conselheiro Carlos Ernesto, realizaram palestra para cerca de 200 alunos da UNIFOR; c,
04. Informar que, por delegação do presidente, representou o CRA-CE em evento
realizado na Secretaria de Justiça do Estado e à convite da Secretária Mariana Lobo; o
conselheiro José Demontieux Cruz, interveio para: 01. Defender ações de
transparência, com publicações no site de Atas das Plenárias, Balancetes e outros
documentos e informações pertinentes; 02. Sugerir envio de documento ao CFA
externando o desapontamento dos conselheiros, pela demora na ajuda ao Regional, já
que a situação ora vivenciada é resultante dos desmandos da gestão anterior, que gerou
o descrédito da instituição perante seus filiados, resultando daí, a acentuada elevação da
inadimplência; 03. Recomendar a implementação de medidas e ações que resultem em
economia de despesas, assim como a adoção de esforço concentrado objetivando o
aumento da arrecadação; 04. Sugerir a realização de eventos que, de fato, motivem os
profissionais a deles participar, com vistas a gradativo retorno dos filiados que se
afastaram do Regional; o conselheiro suplente Francisco Zamenhof, manifestou-se
para sugerir que o CRA-CE busque Convénio com outra Livraria, já que o Livro
Técnico fechou; o conselheiro João Paulo Pinto manifestou-se para:01. Fazer
referencia ao Curso de Responsabilidade Técnica que o CRA-CE está estruturando e
destinado aos Responsáveis Técnicos das Empresas filiadas; 02. Sugerir que todos se
mobilizassem, objetivando a redução da inadimplência, assim como contribuindo para o
aumento do número de filiados; o conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães, por sua
vez, fez uso da palavra para: 01. Congratular-se com o Presidente Ilailson Araújo, pelas
comemorações relativas aos 46 anos de criação da profissão; 02. Divulgar eventos da
AADECE, entidade que preside; 03. Propor que as avaliações das Instituições de Ensino
Superior sejam realizadas por conselheiros não professores; 04. Propor corte de gastos
com Assessorias e com telefonia; 05. Mesmo tendo sido o único a votar contra a
suspensão dos jetons, incitou os demais conselheiros a reavaliarem suas posições;
manifcstou-se em seguida, o conselheiro Josué Sucupira, para: 01. Propor que sejam
reduzidas as informações constantes do DVD utilizado nas palestras nas Faculdades; 02.
Informou sobre visitas por ele realizadas a Escolas Profissionalizantes, falando acerca IA
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do CRA-CE; 03. Sugeriu a realização de promoções objetivando a antecipação de
receitas; 04. Propôs que seja aprovada em Plenário, a criação de cargos de assessoria e
outros correlates; finalmente, o conselheiro Carlos Ernesto Holanda retomou a
palavra para: 01. Propor que, em reunião plenária realizada no mês de julho de cada
ano, sejam definidos os nomes das pessoas que serão homenageadas por ocasião da
solenidade ou evento comemorativo ao Dia do Administrador e que seja criada
antecipadamente, Comissão para gerir este processo; 02. Informar sobre palestras por
ele realizadas nas Faculdades UNIFOR, FIC e Católica; 03. Conclamar os conselheiros
a contribuírem mais com a Instituição, trazendo propostas de soluções ao invés de
somente questionamentos; 04. Fazer critica ao conselheiro Lamarck Mesquita por
procurar semear desunião no grupo, citando como exemplo o fato de o mesmo, desde
algum tempo, vir articulando a formação de chapa de seu grupo com vistas as eleições
de outubro de 2012. Ressaltou que de união, é o que o CRA-CE está necessitando, para
superar o difícil momento que vivência; 05. Informar que está avaliando vários
Convénios propostos ao CRA-CE, devendo em breve emitir os respectivos pareceres.E
nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos da presente
reunião cuja Ata, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Fortaleza/Ce, 28 de Setembro de 2011
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Adm. Ilailson Silveira de Ara/ijo - Presiden""
Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente
Adm. Clóvis Matoso^Uê)£ Lima - Diry/A^ín. Financeiro
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Adm. Carlos EmesTrjTCfl/iiqUertiuí) dexH^landa - Vice Dir. Adm. Financeiro
Adm. Josué S^d^ôííI^Bafrêlo - Dir. de Dês. Institucional e Profissional
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Adm. José IfeymMigfoKkuz - Conselheiro Efetivo
Adm. Lamarck Mespmta GuimaFãeS^- Conselheiro Efetivo
Adm. R^JêfféTapéío^eijó - Conselheiro Efetivo
Adrn/Francisco Zamenhof de Oliveira - Conselheiro Suplente
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